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Esteja sempre à frente dos obstáculos,
com dignidade, respeito e honestidade

Procure investir em conhecimentos,
não esquecendo-se jamais dos

pontos caridosos

Integridade eleva a auto estima a
patamares surpreendentes a

quaisquer desafios

O ônibus da Prefeitura de
Jaboticabal atendeu na manhã
de quarta-feira, dia 08, na
marginal Carlos Berchieri

Aconteceu na manhã do dia
08, mais uma ação integrada
das Secretarias Municipais de
Assistência Social, Obras e
Saúde no atendimento aos mo-
radores de rua que ocupam a
ponte na Avenida Carlos Ber-
chieri, em frente ao posto da
Coplana.

O ônibus Saúde Móvel, que
atende a cada 15 dias no local,
oferece atendimento clínico
com médico generalista, enfer-
meiros, dentista e psicólogos,

Ação do ônibus Saúde Móvel atende moradores de rua
além de agentes comunitários.

A secretária municipal de
Saúde, Renata Assirati, lembra
que o ponto positivo desta ação
não é somente o atendimento

às pessoas em situação de rua,
mas também ao controle de
doenças passíveis de transmis-
são, por contato ou por via aé-
rea.

Aproximadamente 200 ges-
tantes participaram da abertura
do Curso Preparatório de Ges-
tantes promovido pela Prefeitu-
ra e Secretaria de Saúde. Serão
oito palestras realizadas sema-
nalmente no Centro de Convi-
vência do Idoso (Terceira Idade).

“É importante levar informação
às gestantes, preparando-as para
essa fase tão importante de suas
vidas. Fico satisfeito em partici-

Turma do Curso de Gestantes reúne 200 participantes
Reuniões semanais acontecem no Centro de Convivência do Idoso

par desse momento”, afirma o Pre-
feito Raul Girio.

“As palestras são ministradas
por profissionais gabaritados, com
totais condições de tirar as dúvi-
das das gestantes nas diferentes fa-
ses vividas durante a gravidez”,
ressalta a Secretária de Saúde,
Renata Assirati.

“As gestantes adquirem co-
nhecimento que mudam a ma-
neira de entender as mudanças

em seu corpo e os cuidados ne-
cessários tanto antes quanto no
pós parto. Fico feliz em ver o
número de participantes na pri-
meira edição de 2015”, declara
o coordenador do curso Dr. Edú
Fenerich.

As aulas são ministradas todas
as quartas-feiras, a partir das 14h.
Para maior conforto das gestantes,
há transporte gratuito até o local
do curso.

Orientação sobre
limpeza de terrenos

Proprietários devem observar a situação dos
lotes e providenciar a poda do mato alto

A Prefeitura de Jaboticabal
alerta os proprietários de terre-
nos baldios a manterem o
mato podado e sem lixo. Com
essa atitude é possível evitar pro-
blemas como a proliferação
de pragas urbanas, além de man-
ter a cidade mais limpa e orga-
nizada.

“Estamos terminando a limpe-
za dos terrenos. Com as fortes
chuvas o mato cresceu
e novamente é necessário reali-
zar a poda. Pedimos a coopera-
ção dos proprietários
para manter a cidade organiza-
da e evitar multas e a cobrança
pelo serviço realizado
pela Prefeitura”, afirma o Secre-
tário de Obras e Serviços Públi-
cos, Vergílio Greggio.

De acordo com o Código de

Posturas do município, o terreno
deve ser mantido limpo e roçado
durante todo o ano. Caso contrá-
rio, o munícipe pode ser penali-
zado. As multas variam conforme
o tamanho da área. Terrenos até
125m2 – R$ 65,75; terrenos até

250m2 – R$ 164,37; terrenos até
500m2 – R$ 262,99; e terrenos
acima de 500m2 – R$ 394,49. 

Pelo serviço de roçamento é
cobrado o valor de R$ 0,81 / m2.

Para mais informações o tele-
fone de contato é (16) 3209-3303.

As inscrições para o Polo da
Beleza serão realizadas somente
no dia 17 de abril, sexta-feira, a
partir das 7h30 no Fundo Social
de Solidariedade. É importante sa-
lientar que serão abertas vagas
para 40 alunos no total, sendo 10
por curso. As vagas serão preen-
chidas por ordem de chegada.

Os cursos oferecidos são de
assistente de cabeleireiro, manicu-
re e pedicure, depilação e design
de sobrancelhas, e maquiador. Os
interessados devem levar no ato
da inscrição os seguintes docu-
mentos: RG, CPF e comprovante
de residência. Podem participar
pessoas a partir de 16 anos de ida-
de.

O Polo da Beleza terá início no
mês de junho. Mais informações
podem ser obtidas através do te-
lefone 3202-8994.

Fique atento: Inscrições do Polo da Beleza
acontecem somente no dia 17 deste mês

Se você deseja ser um profissional da beleza, então aproveite a
oportunidade   e inscreva-se no Fundo Social de Solidariedade
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Assim como há Escolas e Cursos para
APRENDER, deveriam também existir
para ENSINAR A DESAPRENDER.
Quantas importantes inutilidades valo-
rizamos na Vida! Quantos detalhes su-
gam nossas preciosas ENERGIAS e con-
somem vorazmente o nosso TEMPO!
Quantas horas e dias perdemos com ocu-
pações que nada acrescentam às NOSSAS

REFLEXÃO - HÁ MUITO A DESAPRENDER
VIDAS; pelo contrário, causam-nos enfa-
do e nos sobrecarregam de preocupações.

Em se tratando de ÉTICA, há sem-
pre muito a  DESAPRENDER: a esper-
teza, o espírito de competitividade, o sen-
timento de vingança, o ímpeto de levar
vantagem etc. Tudo isso que nos é imbuí-
do pelo SISTEMA em que vivemos, Siste-
ma de Lucratividade e Competitividade,
Disputa e  BUSCA  DE  PODER, HEDO-
NISMO (Só Prazer) e  NARCISISMO. Por
mais vigilante que uma pessoa seja, ela
é tributária dessa cultura egocêntrica,
arrivista (pessoa que quer o primeiro
lugar a qualquer custo), eivada de  PRE-
CONCEITOS e discriminações.

Precisamos também DESAPRENDER
a considerar os BENS da natureza produ-
tos de Uso Próprio, ainda que o nosso Uso
perdulário (que gasta com excesso) se tra-
duza em falta para muitos. DESAPREN-
DER a Valorizar um Modelo de Progresso
que necessariamente não traz Felicidade
Coletiva e uma Economia cuja especula-
ção supera a produção. DESAPRENDER
a olhar o Mundo a partir do PRÓPRIO
UMBIGO, como se o diferente merecesse

ser encarado com SUSPEITA E PRECON-
CEITO.

O DESAPRENDIZADO é uma Arte
para quem se propõe a Mudar de Vida.
Nessa VIAGEM, quanto menos bagagem
e mais leveza, sobretudo de ESPÍRITO,
melhor e mais rápido se alcança o Desti-
no. VIDA  AFORA, carregamos dema-
siadas Cobranças, Mágoas, Inveja e até
Ódios, como se toda ESSA TRALHA
fizesse algum Mal a outras pessoas que
Não a NÓS MESMOS.

O que nos ENCANTA nas crianças
com menos de cinco anos é a interroga-
ção incessante, o interesse pela novidade,
o ESPÍRITO DESPOJADO.

O médico candidato a noviço compro-
vou ser Bem Informado, mas ignorava a
distinção entre CULTURA e SABEDO-
RIA. Soube elencar  as mais célebres telas
da pintura universal, sem no entanto ter
noção do que significam e por que o artis-
ta fez isto e não aquilo. Conhecia todas as
doenças de sua especialidade, sem a devi-
da clareza de como se relacionar com o
paciente.

A HUMANIDADE não terá Futuro

promissor se não DESAPRENDER  a
promover  GUERRAS e a considerar a
POBREZA mero resultado da INCA-
PACIDADE  INDIVIDUAL. Urge DE-
SAPRENDER a Valorizar o supérfluo
como necessário e a ostentação como
sinal de êxito. DESAPRENDER a per-
der Tempo com o que não tem a menor
importância, APRENDENDO a dedicar
mais cuidados ao ESPÍRITO do que ao
CORPO.

A VIDA ESPIRITUAL  é um contínuo
DESAPRENDER  de Apegos e Ambições,
Vaidades e Presunções. A Felicidade só
Conhece uma morada: o coração hu-
mano. Eis aí milhões de viciados em dro-
gas a gritar a plenos pulmões tendo plena
consciência de que a Felicidade resulta de
uma experiência interior, de um novo es-
tado de consciência. Como não APREN-
DERAM a abraçar a via do absoluto (da
independência), enveredaram pela do ab-
surdo (sem Razão).

E CONVÉM APRENDER: NO
AMOR MAIS SE DESAPRENDE DO
QUE SE APRENDE.

Reflexão sobre texto de Frei Beto –
escritor -.

Mas há também algumas mulheres
carentes e ingênuas. Elas vivem sozinhas,
estão bem economicamente, têm pouca ou
nenhuma família e ainda crêem em prín-
cipe encantado. Desse modo, são vítimas
potenciais de tipos que ganham a confi-
ança delas com mentiras e promessas. Es-

ATENÇÃO: Mulher carente on line, PERIGO CONSTANTE
O que leva algumas mulheres a cair no conto do predador profissional

Algumas mulheres bem-sucedidas e independentes, porém carentes e ingênuas, vêm sofrendo com os chamados predadores,
homens inescrupulosos que se aproximam com a intenção de explorá-las e até mesmo roubá-las. Eles prometem amor, carinho e

companhia para sempre. Elas, instruídas desde a infância a aceitar tudo por afeto, acabam se tornando presas fáceis

ses homens constituem-se em verdadeiros
predadores profissionais. Como não têm
caráter e são portadores de boa dose de
psicopatia, procuram mulheres estáveis
financeiramente e carentes para explorar. 

Em geral são solteiros ou separados,
boas pintas, ótimos de conversa e de
cama, que nunca deram duro na vida. Já
nos primeiros encontros se mostram apai-
xonados. Fazem um “investimento” ini-
cial convidando a mulher para o cinema
ou para um restaurante. Ela, claro, encan-
tada e “cega”, porque conseguiu alguém,
logo o convida para sua casa e tenta con-
quistá-lo com boas comidas e carinho. 

Quando fala em passeios, viagens, ele
diz que por enquanto está sem dinheiro,
mas, logo que receber uma bolada que está
esperando, os dois vão poder se divertir
bastante. O que a mulher pode fazer para

descobrir quem é o predador? Como es-
capar do feitiço que promete amor, cuida-
do, carinho e companhia para sempre? 

Infelizmente, para parte delas é quase
impossível. O motivo? É uma história que
começa na infância. A menina é instruída
a aceitar tudo para ter afeto. “Se você for
boazinha”, lhe dizem, “será amada; se se
comportar mal, não gostarão de você”.
Assim, é condicionada a sufocar sua na-
tureza animal e sua intuição, que farão
falta no momento em que precisar. A mu-
lher tem de acreditar que seu amor é vali-
oso. Não precisa sustentar ninguém para
ficar com ela. Merece ser amada pelo que
é. E mais: ficar sozinha também tem seus
encantos. Ver a realidade, tomar decisões
não é o lado mais fácil, no entanto com-
pensa. Nada vale mais do que o sentimento
de ser inteira, coerente e dona da própria

vida.
Nota minha:. Esse apanhado de tex-

tos encontrei no blogAbsurdos e
Polêmicos  e percebi a extrema UR-
GÊNCIA em compartilhar por aqui.
Sabemos que a carência afetiva é um
mal do nosso século, pois o amor de
muitos já se esfriou.

PS.: Podemos muito bem sermos so-
nhadoras e afins, mais é preciso ter no-
ção do perigo nessa terra de ninguém
que é a internet e despertar para o que
a realidade nos mostra.

 MULHERES, ACORDEM! Toma-
ra que esse texto ajude as mulheres que
passarem por aqui a acordar dos encan-
tamentos e contos de fadas on-line an-
tes que paguem com a própria vida e 
ao invés de conto de fadas morram num
filme de terror.

Em dois anos e meio a Abrapec (As-
sociação Brasileira de Assistência às Pes-
soas com Câncer) de Jaboticabal já aten-
deu mais de 100 pessoas que necessita-
ram de apoio durante o tratamento.

A instituição oferece suporte socioe-
conômico, de reabilitação física-emocio-
nal e jurídica às pessoas em tratamento de
câncer na situação de vulnerabilidade so-
cial, proporcionado-lhes acesso à qualida-
de de vida durante este período. Em mé-
dia, a instituição atende 47 pessoas por
mês.

Com uma equipe multidisciplinar
composta por psicóloga, fisioterapeuta,
enfermeiras e assistentes sociais, o objeti-
vo da Abrapec é oferecer suporte imedia-
to à pessoa que precisa de auxílio, tanto
com recursos materiais, quanto o acesso
aos profissionais especializados, que tra-

Abrapec Jaboticabal atende mais de 100 pessoas em dois anos
balham com os fatores sociais, emocionais
e físicos. Essas pessoas são encaminha-
das para a associação por meio de hospi-
tais, de colaboradores ou chegam preci-
sando de apoio por meio de demanda es-
pontânea.

“Fazemos um trabalho que é gratuito
para as pessoas com câncer e em vulnera-
bilidade social, durante todo o período do
seu tratamento e, este trabalho é todo man-
tido por colaboradores. Nosso objetivo é
auxiliar as pessoas, oferecendo todo o su-
porte social, inclusive com o fornecimen-
to de medicamentos, suplementos alimen-
tares e até fraldas geriátricas, por exem-
plo”, explica a assistente social da entida-
de Taciana Bertholino.

Na Abrapec, não só o paciente recebe
acompanhamento psicológico para enfren-
tar a doença, como também o familiar ou

seu cuidador. Além do atendimento psi-
cológico e social, as pessoas cadastradas
na instituição, podem receber acompanha-
mento nutricional e fisioterapêutico.

Além disso, a associação busca a so-
cialização dos atendidos e de seus famili-
ares, através de grupos terapêuticos e ati-
vidades manuais, como por exemplo, au-
las de artesanato e palestras. Dessa forma,
o paciente em um momento tão difícil do
tratamento, consegue sentir-se integrado
à sociedade, quando passa a ver que mais
pessoas estão vivendo situações semelhan-
tes às que ele enfrenta.

“Essas pessoas saem do isolamento
social, que eles acabam entrando por con-
ta do impacto emocional que a doença
causa. Além disso, eles criam vínculos afe-
tivos com a equipe de trabalho e com as
outras pessoas atendidas pela Abrapec”,

diz Taciana Bertholino.
Abrapec Ribeirão Preto
Na região são duas unidades que ofe-

recem essa assistência. Em Ribeirão a ins-
tituição completou 12 anos este ano e já
atendeu 2530 pessoas nesse período. A
cidade atende cerca de 360 pacientes por
mês. A instituição está localizada no Cen-
tro, na rua Comandante Marcondes Sal-
gado, 510 e segue os mesmos critérios de
atendimento e de atividades, que são de-
senvolvidas em Jaboticabal.

Como instituição filantrópica, a Abra-
pec conta com a doação de colaboradores,
que geralmente são pessoas engajadas em
ajudar instituições que realizam este tipo
de trabalho. Quem quiser saber mais sobre
as doações, podem entrar em contato pelos
telefones (16) 3101-8777 (Ribeirão Preto)
ou (16) 3203-2428 (Jaboticabal).

Você é chamado a cantar um cântico novo!

“Lá está o meu tesouro, lá onde não há
choro, onde todos cantaremos juntos hinos

de louvor ao Senhor, aleluia, aleluia…”
(Meu tesouro – Vencedores por Cristo)

Páscoa é tempo de esperança, é tempo
de esperar na certeza de que aquilo que
não vemos, mas que foi prometido pelo
Senhor, se cumprirá. Tenha os olhos vol-
tados para o Alto, onde está o seu tesouro,
o lugar eterno que Deus tem reservado para
cada um de nós.

Essa deve ser a nossa meta. Estou pe-
dindo ao Senhor que, no dia de hoje, Ele
renove em seu coração a esperança, e que
esta esperança quebre todo desânimo que
há em você. Que a expressão do amor de
Jesus contagie a todos que se aproximem
de você.

Quero convidá-lo a viver o dia de hoje,
dia de adoração na presença de Jesus. Viva
como se Ele estivesse ao seu lado fisica-
mente, assim como nossos pais, amigos,
sempre estão conosco e ao nosso lado.

Como os anjos, vamos cantar ao Se-
nhor um cântico novo. Deus o abençoe!

Seu irmão,

A felicidade sorri para nós quando en-
contrarmos a chave que abre a porta da
esperança.

Conquistamos o amor lutando pelo
desejo de sermos felizes hoje, amanhã e
sempre.

O  amor vive no coração, quando pra-
ticamos  o bem e trabalhamos com a cari-
dade, na ajuda ao semelhante.

Somos eternos viajantes em busca da
redenção espiritual, nascendo e vivendo
eternamente em espírito.

Os anos  passam em busca de  realiza-
ções, através das encarnações vividas  para
nascerem vitórias à custa de muito traba-
lho, esforço e dedicação. Os sonhos po-
derão se realizar, dependendo de nós.

Tudo pode acontecer, onde  o planeta
Terra está classificado como de provas e
expiações, sobrecarregado de compromis-
sos e pagamentos de dívidas contraídas em
vidas anteriores, num passado que se vai
longe e que  voltamos a reencarnar em um
corpo, onde a vida continua e são sucessi-
vas em espírito. Percorremos mundos em
evolução. A ignorância tem que ser afas-
tada de nós. O nascimento traz esperan-

SÓ CONQUISTAMOS VITÓRIAS SE NASCER O AMOR

ças. Só conquistamos vitórias com amor,
e por certo o perdão. A eternidade vive de
sonhos gravados num mundo de ilusões e
realidades, onde nós encontraremos as
oportunidades, e os desejos são caminhos
de livre escolha, onde a cada um será dado
segundo suas obras. Tudo pode mudar,
depende de nós para encontrar os recur-
sos com os meios e condições,  ampara-
das pelos conhecimentos adquiridos.

A VIDA  CAMINHA  RUMO A UM
OBJETIVO QUE  TRAZ A EVOLUÇÃO
Precisamos conhecer os princípios bási-
cos dos mistérios que nos envolvem na
caminhada rumo às leis de DEUS, da eter-
na sabedoria  que  precisamos  entender,
porque nos leva a um mundo de luz, com
esclarecimentos necessários  para um cres-
cimento espiritual

Seremos eternos filhos de DEUS, ca-
minhando em busca de recursos que nos
trazem as vitórias, o progresso espiritual
e que nos eleva  a mundos mais evoluí-
dos.

O amor é a essência da vida.
Voltamos a reencarnar por necessida-

de de resgatarmos dívidas contraídas no
passado, em vidas anteriores. O corpo nos
serve de instrumento para trabalharmos a
curto e a longo prazo, na família em con-
junto com os afins, ou estranhos, para nas-
cer o amor e a união, a paz e o desejo de
vencermos os desencontros criados pela
diferença de evolução.

OBJETIVO DA ENCARNAÇÃO
O objetivo de DEUS é  fazer os espíri-

tos chegarem à perfeição. ELE impõe  a
encarnação. Para alguns é expiação, para
outros é missão. Outro objetivo é colocá-
lo em condições de cumprir sua parte na
obra da criação.

PORQUE O AMOR É A SEMENTE
DA FELICIDADE.

Para ser uma bênção, é preciso ter
um coração humilde e cheio de amor
para com o seu próximo. Muitos dese-
jam ser uma bênção, mas não querem
primeiro limpar o coração de onde pro-
cedem todas as coisas. E é por isso que
existem tantas pessoas machucadas e

COMO SER UMA BENÇÃO?
feridas na vida, principalmente na vida
emocional e sentimental, porque elas
guardam todo o tipo de ressentimentos
e amarguras e vivem uma vida de fra-
casso e estão sempre procurando colo-
car a culpa em alguém pelos seus erros
ou insucessos, sem saber que elas po-
deriam desfrutar de todas as benções
que Jesus conquistou naquela cruz.
Quantas pessoas que não ficam tentan-
do mudar o seu passado e dizendo: ago-
ra sim, eu vou ser feliz. Mas nunca vão
conseguir, porque é impossível mudar
o passado. Mas se elas quiserem e de-
sejarem, poderão mudar o futuro. A bí-
blia fala de um homem chamado Saulo
de Tarso que perseguia todos os cris-
tãos, ele aprovou e participou da morte
de Estevão (Atos 7) e se esforçava para
acabar com a igreja de Cristo. Ele ia de
casa em casa, arrastava homens e mu-
lheres e os jogavam na cadeia (Atos
8.3). Saulo não se contentando, pediu
cartas aos grandes Sacerdotes, para ir à
cidade de Damasco e prender qualquer

pessoa que seguisse a Cristo. “Mas os
caminhos de Deus são bem diferente
dos nossos”. Saulo estava na estrada de
Damasco, já perto da cidade, de repen-
te, uma luz que vinha do céu brilhou
em volta dele, ele caiu no chão e ouviu
uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por-
que você me persegue? Ele disse: Quem
é o Senhor? Eu Sou Jesus, aquele que
você persegue, agora te levanta e entra
na cidade. Os homens que estavam com
ele ficaram com medo, eles só ouviram
a voz e não viram ninguém. Quando
Saulo se levantou, abriu os olhos, mas
não podia ver nada. Então os homens o
pegaram pela mão e o conduziram para
dentro da cidade. Saulo ficou sem po-
der enxergar durante três dias e esses
dias ele não comeu coisa alguma, nem
bebeu nada, até que o Senhor pediu para
Ananias ir falar com ele. Ananias foi e
orou e Saulo voltou a ver e ficou Cheio
do Espírito Santo e Deus trocou o nome
de Saulo para Paulo, e ele começou a
pregar a Palavra de Deus. Só que Pau-

lo não conseguia esquecer o seu passa-
do horrível. Mas, quando Paulo esteve
na cidade de Filipos pregando para os
Filipenses, ele disse: Irmãos, quanto a
mim, não julgo que o haja alcançado.
Porém uma coisa eu faço e é que, es-
quecendo-me das coisas que para trás
ficam e avançando para as que estão
diante de mim (Filipenses 3.13). Para
Paulo ser uma benção, ele teve que es-
quecer o seu passado e todos os dias
buscar coisas novas em Cristo Jesus.
Ele se tornou uma grande bênção nas
Mãos de Deus. Faça como ele, não fi-
que preso no seu passado, mas siga em
frente, vá avançando dia após dia, pou-
co a pouco e no final você vai ver a
grande bênção que você vai ser na vida
de outras pessoas. Deus tem um plano
maravilhoso para você, apenas confia
Nele de todo o seu coração. Esta é a
minha oração. Ouça o nosso programa:
A Verdade da Palavra. Diáriamente na
GAZETA FM 107.9 das 05h30 ás
06h30 e das 22h00 às 23h00 Seg. a Sex.
catedraldopovodedeus@hotmail.com

Catedral_dopovodedeus@hotmaiul.com

O Governo Federal prepara o anúncio
do Plano Agrícola e Pecuário (PAP) de
2015/2016 para a próxima safra sob gran-
de expectativa dos produtores. A ministra
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Katia Abreu tem assegurado que não fal-
tarão recursos para o custeio da produção,
mas desde março sinalizava que seus ju-
ros aumentariam em relação à safra pas-
sada por causa da situação econômica do
País.

Nesta semana, em audiência na Câma-
ra dos Deputados, o secretário de Política
Agrícola do ministério André Nassar afir-
mou que trabalha ainda para os R$ 176
bilhões em recursos para financiar a agri-
cultura empresarial, contra os R$ 156 bi-
lhões destinados à safra passada que se
encerra agora em junho. Quanto à taxa
média de juros dos financiamentos o se-
cretário já antecipa que deverão ficar en-
tre 8% e 8,5% ao ano, patamar que ele

Um plano de safra sem torniquetes financeiros
considerou “uma espécie de número de
consenso, que gera tranquilidade no setor”.

As quantias que o Executivo conside-
ra razoáveis para a agricultura, e que sem-
pre alardeia como balão de ensaio antes
de anunciar oficialmente os PAPs para afe-
rir as reações públicas, poucas vezes é o
necessário ou suficiente no parecer de
quem está lá, como se diz, com a mão na
enxada. Até porque a execução orçamen-
tária costuma sofrer com os pecados e as
mazelas burocráticas.

É o que se vê agora, por exemplo, com
o seguro rural. O Governo Federal desti-
nou R$700 milhões para o Programa de
Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural em
2014, mas apenas R$400 milhões ficaram
à disposição dos produtores, previstos na
Lei Orçamentária. Mesmo assim, segun-
do as seguradoras, só 64% deles foram li-
berados para o pagamento da subvenção.
Sobre os restantes R$300 milhões nem se
fala.

Destaquei acima o seguro rural – prin-
cipal instrumento de mitigação de risco
na agricultura em todo o mundo – porque
ele deveria funcionar como um relógio no
Brasil onde o setor do agronegócio res-
pondeu por 22,58% do PIB nacional em
2013, segundo o Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada, da Univer-
sidade de São Paulo Cepea - ESALQ/USP.
Pois naquele ano, conforme constatou o
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), a porção assegurada foi de
apenas 13% da área total plantada no País
de 73 milhões de hectares.

O volume de crédito para o custeio e
investimento destinado aos agricultores
tem crescido a cada ano. E o resultado se

expressa de certa maneira na produção de
grãos e no complexo de carnes. Mas essa
oferta ascendente de recursos precisa ser
mantida e ampliada para o bem da agri-
cultura e dos brasileiros. Não se vá pensar
– especialmente agora – em aplicar garro-
te financeiro em nossa “galinha dos ovos
de ouro”, que tem suportado nosso supe-
rávit comercial e o nível de atividade eco-
nômica em todo o território.

Aqui no estado temos feito a nossa
parte. O FEAP – Fundo de Expansão do
Agronegócio Paulista, também conheci-
do como Banco do Agronegócio Familiar
(Banagro), vinculado à secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento, fortalece e apoia
o desenvolvimento dos produtores rurais
por meio de linhas de crédito para diver-
sas atividades agropecuárias, subvenção
do prêmio de seguro rural e de taxas de
juros.

São Paulo é o único estado brasileiro
com um amplo sistema institucional de
apoio financeiro ao agricultor, baseado em
política pública, privilegiando o crédito a
investimentos, núcleo do permanente de-
senvolvimento da agricultura.

Em 2014, por exemplo, o governo li-
berou mais de R$ 32 milhões para opera-
ções de seguros; cerca de R$ 121 milhões
para o financiamento de tratores a juro
zero e perto de R$ 71 milhões em créditos
para desenvolvimento de projetos. Tam-
bém de forma pioneira e inédita o produ-
tor paulista pode se beneficiar de meca-
nismos de garantia de preços proporcio-
nados pelo estado, por meio de contratos
de opções, dos principais produtos agro-
pecuários negociados na BM&F Boves-
pa.

O sucesso nacional da agricultura tem
sido construído com doses maciças de ino-
vação: pesquisa, novas variedades de se-
mentes, novas máquinas e informatização
de todas as fazes dos negócios. E com o
trabalho duro dos agricultores.

No ano passado, o ministério publicou
a 5ª edição das “Projeções do Agronegó-
cio – Brasil 2013/2014 a 2023/2024 –
Projeções de Longo Prazo” com o objeti-
vo de indicar direções de desenvolvimen-
to e fornecer subsídios aos formuladores
de políticas públicas quanto às tendênci-
as dos principais produtos agropecuários.
A nossa produção de grãos deverá passar
de 193,6 milhões de toneladas em 2013/
2014 para 252,4 milhões de toneladas, em
2024, o que representa um acréscimo de
58,8 milhões de toneladas à produção atual
do Brasil. Isso exigirá um esforço de cres-
cimento em infraestrutura, investimento
em pesquisa e financiamento.

Para as carnes bovina, suína e de aves,
o estudo estima que a produção deverá
aumentar, em 2023/2024, em 7,9 milhões
de toneladas, o que significa um aumento
de 30,3% em relação à produção de car-
nes de 2013/2014.

Para continuar competitivo, bancando
parte importante das exportações nacio-
nais com os frutos do campo, o produtor
brasileiro é desafiado todo ano a reduzir
seus custos. Pois que não nos venha agora
o governo federal com um Plano Agrícola
e Pecuário concebido sob torniquetes fi-
nanceiros. A agricultura não pode ser pe-
nalizada por políticas públicas equivoca-
das.

Arnaldo Jardim é deputado federal li-
cenciado (PPS-SP) e secretário de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo

Sessão: 16:00 / 19:00 / 21:40 to-
dos os dias (Dia de promoção é na
terça feira / todos pagam R$ 8,00)

Censura: 14 anos
Sinopse: Após os acontecimentos

em Londres, Dom (Vin Diesel), Bri-
an (Paul Walker), Letty (Michelle
Rodriguez) e o resto da equipe tive-
ram a chance de voltar para os Esta-
dos Unidos e recomeçarem suas vi-
das. Mas a tranquilidade do grupo é
destruída quando Ian Shaw (Jason
Statham), um assassino profissional,
quer vingança pela morte de seu ir-
mão. Agora, a equipe tem que se reu-
nir para impedir este novo vilão. Mas
dessa vez, não é só sobre ser veloz.
A luta é pela sobrevivência.
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Por Tomazinho: A enciclopédia do interior

Jonas: “Benfica tem tudo o
que um jogador precisa”

Avançado brasileiro mostrou-se
impressionado com o Estádio da Luz
e espera poder ser opção na Liga dos
Campeões... caso o Benfica chegue
aos "oitavos".

Jonas, o mais recente reforço do
Benfica, afirmou neste sábado que fi-
cou impressionado com a dimensão
do clube, referindo que vai dar o má-
ximo para entrar na história dos "en-
carnados".

"Fiquei impressionado, por tudo
o que o clube representa e pela sua
história. É impressionante, tem tudo
o que um jogador precisa, uma es-
trutura fantástica. Não conhecia o
Estádio da Luz porque nunca tinha
defrontado o Benfica, mas estou
muito feliz por estar num clube des-
ta dimensão, num estádio de topo no
cenário europeu", disse, em declara-
ções à BTV, canal do clube "encar-
nado".

O avançado, de 30 anos, chegou
ao Benfica depois de deixar o Valên-
cia, tendo alinhado ainda em clubes

como o Guarani, o Santos e o Gré-
mio.

Jonas não pode ser opção na fase
de grupos da Liga dos Campeões, por
não estar inscrito, mas poderá sê-lo a
partir dos oitavos-de-final, caso o
Benfica consiga a qualificação.

"É importante jogar uma competi-

ção como a 'Champions'. O projeto
agradou-me e quero, juntamente com
os meus companheiros, cumprir todas
as expectativas e fazer uma grande
época. Temos uma grande equipe,
com grandes jogadores e um grande
treinador, que está há muitos anos no
clube", afirmou.

Um onze único, histórico, vitorioso, que dificilmente voltará a repetir-se como equipe titular. De
cima para baixo. Da esquerda para a direita: Júlio César, Talisca, César, Samaris e Jardel. Gaitán,
Jonas, Ola John, Lima, Maxi Pereira (capitão) e Benito. Foto gentilmente cedida por Isabel Cutileiro

César Augusto Belli Michelon
nasceu em 16 de novembro de 1975,
em Bebedouro, interior de São Pau-
lo. Começou sua carreira nas cate-
gorias de base da Ponte Preta em
1994 e em 1996 foi contratado pela
Portuguesa.

Pela equipe do Canindé foi vice-
campeão brasileiro em 1996. O time
daquele vice-campeonato era com-
posto por: Clemer, Walmir, Emer-
son, César e Carlos Roberto; Capi-
tão, Gallo, Caio e Zé Roberto, Alex
Alves e Rodrigo Fabri.

César chegou a ser convocado
para a Seleção Brasileira algumas
vezes, sendo campeão da Copa
América em 1999.

Depois de três anos, foi vendido
para o Paris Saint-Germain, pelo
qual foi duas vezes vice-campeão.
Ainda na França, jogou pelo Ren-
nes, clube que o emprestou ao Pal-
meiras no início de 2002. Transfe-
riu-se para o Corinthians no final
do Campeonato Paulista de 2003,
onde conquistou o título.

César formou uma das mais fa-
mosas e melhores duplas de zaga da
história da Portuguesa, ao lado de
Émerson.

César Augusto Belli Michelon de Bebedouro

Caldense de 2002 - Fernando, Diego, Felipe (Lucas Campestre), Fábio Paulista, Raniery (Pauli-
nho), Juninho, Xandinho, Maxsuel, Luisinho, Nenê Miranda e Ewerton Maradona (Padilha).

Nenê Miranda concorda com Paulis-
ta: “O primeiro ponto que posso citar que
nos ajudou a ter um ano maravilhoso em
2002 foi a forma como o grupo estava
unido. Sentíamos prazer em estarmos jun-
tos, tínhamos amizade além do futebol, as
famílias eram amigas, e isso com certeza
foi essencial. Também conta muito a qua-
lidade do elenco, e fico contente em ver
que aqui hoje se tem um elenco unido e
de qualidade”, ressalta o volante, que faz
questão de destacar: “A Caldense, pela sua
história, tem totais condições de seguir em
frente e fazer um ótimo Campeonato”.

Paulista e Nenê Miranda contaram
suas trajetórias dentro do clube alviverde:

“Eu comecei com 12 anos a jogar na
Caldense, em 1987. Joguei em todas as
categorias de base; infantil, juvenil, júni-
or. Joguei 12 anos como profissional, e
cheguei a fazer 300 partidas pelo clube.
Em 2003 saí, fui emprestado, mas voltei
em 2006. Nesse tempo passei por vários
outros clubes, mas sempre voltava para jo-
gar o Mineiro. A minha felicidade maior
foi poder ter sido campeão em 2002”, con-

NENÊ MIRANDA DE JABOTICABAL
ta Paulista, que não esconde a gratidão que
sente pela Veterana: “Eu agradeço muito
a Deus por tudo que a Caldense me pro-
porcionou, pelos amigos que fiz e trago
comigo até hoje, pelo reconhecimento do
meu trabalho por parte do torcedor e da
imprensa; enfim, eu devo muito à Calden-
se. Hoje, eu vejo com muita alegria o que
esse time representa para a cidade, e, como
torcedor, só desejo sucesso”.

Nenê também estava presente no clu-
be em 2009, quando o time conseguiu o
acesso à elite do futebol mineiro. “Eu che-
guei na Caldense no final de 2001. Fiquei
em 2002 - ano de nossa maior alegria -,
2003 e 2004. Então, voltei para o estado
de São Paulo, de onde sou, para jogar no
Grêmio Barueri. Em 2007, quando a Cal-
dense caiu, o saudoso Jânio Joaquim me
convidou para retornar, e aceitei. Em 2009
conseguimos voltar para a Módulo I. Fi-
quei aqui por mais um ano, então fui para
São Paulo novamente”, explica.

O zagueiro Fábio Paulista é um dos
amigos que estes dois grandes nomes man-
têm até os dias de hoje. Com Paulista, ele

jogou no Mogi Mirim em 2001, e com
Nenê, jogou na Caldense de 2008 a 2010.
“Os dois são pessoas ótimas, tanto para se
trabalhar quanto para se ter um relaciona-
mento de amizade fora do campo. Foi
muito legal essa visita, pois mostra que
eles se interessam e têm uma ligação forte
com o clube. Esses dois já estão na histó-
ria da Associação Atlética Caldense”, fri-
sa Fábio Paulista.

Nenê Miranda defendeu o Jaboti-
cabal, time que jogava a Segunda Di-
visão do Estadual de São Paulo. Pau-
lista não disputa mais campeonatos
por nenhum clube, mas não deixou a
paixão pelo esporte de lado. Desde
outubro de 2010, ele é professor na
Escola Zico 10 - unidade de Poços de
Caldas -, que desenvolve um projeto
social muito importante na cidade com
aproximadamente 250 crianças e jo-
vens entre 7 e 15 anos. O objetivo é
despertar o prazer pela prática do es-
porte, ensinando conceitos fundamen-
tais para o convívio em sociedade,
como respeito e disciplina.

Christiano Florêncio da Silva,
mais conhecido como Pedrão (Jabo-
ticabal, 5 de abril de 1978), é um fu-
tebolista brasileiro que atua como ata-
cante. Atualmente, joga pelo Sertão-
zinho.

É o jogador com mais atuações e
o maior artilheiro do Grêmio Recrea-
tivo Barueri com 128 gols

Seu apelido veio da infância, por
ter sido atropelado pelo caminhão da
empresa de botijões de gás, cujo o
nome era "Pedrão", quando jogava
uma pelada com os amigos na rua da
casa em que morava. Depois de se
profissionalizar, Pedrão continuou
com o apelido.

Pedrão começou no futebol pro-

PEDRÃO, JOGADOR DO
JABOTICABAL ATLÉTICO

fissional com dezenove anos, atuan-
do pelo Jaboticabal, sua cidade natal.
Jogou nos anos seguintes em equipes
do interior de São Paulo e no São
Raimundo. Ainda atuou por uma equi-
pe tunisiana, mas voltou ao Brasil
porque o clube não havia pago pelos
seus direitos federativos.

No final de junho de 2006, foi
emprestado pelo Grêmio Recreativo
Barueri à Portuguesa. Após sua pas-
sagem pelo clube da capital paulista,
que, segundo o atleta, "foi um perío-
do complicado", Pedrão ainda jogou
no Seognnam Ilhwa Chunma, antes
de voltar ao Grêmio Barueri, que é um
time "em que confia e se identifica".

Após ser artilheiro do Campeona-
to Paulista 2009, com dezesseis gols
e estar na artilharia do Campeonato
Brasileiro de 2009, com seis gols em
oito jogos, Pedrão chamou atenção de
outros clubes. Assim, no dia 28 de
junho de 2009, Pedrão acertou sua
transferência para o Al Shabab. O ata-
cante, porém, não descartou seu re-
torno ao time paulista depois de ga-
nhar mais dinheiro.

Em 14 de setembro, após receber
um adiantamento em dinheiro do San-
to André, ele é anunciado como re-
forço do mesmo, mas vendo que a
melhor proposta era do time vizinho,

ele acerta com São Caetano.
Em 2011, acertou com o Linense

para a disputa do Paulistão. Após ape-
nas quatro jogos disputados, se trans-
feriu para o Vitória ainda em janeiro.
Depois de 29 dias anunciado no Vi-
tória, o jogador pediu o seu desliga-
mento do clube devido a falta de opor-
tunidade que vinha tendo no elenco e
retornou ao Linense.

Em abril de 2011 aceitou o convi-
te do Jaboticabal, clube que o reve-
lou, para jogar uma partida em come-
moração ao seu centenário.

Acertou para jogar em 2012 no
América-SP.

Em 2014, Pedrão acerta contrato
para disputar o Campeonato Paulista
da Segunda Divisão pela Associação
Atlética Internacional de Bebedouro,
no dia 1º de maio de 2014, anunciou
que se aposentará no final da tempo-
rada, afirmando que "corpo não res-
ponde mais".

Titulos: Campeonato Paulista -
Série A3: 2005, Campeonato Paulis-
ta - Série A2: 2006 e Campeonato
Paulista do Interior: 2008

Campeonato Paulista 2009: 16
gols

Maior Artilheiro da história do
Grêmio Recreativo Barueri: 202 Jo-
gos e 123 Gols.

 Pedrão e Nenê Miranda no Barueri 2.006
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ABANDONO DE EMPREGO
RESTAURANTE DO GAÚCHO DE JABOTICABAL LTDA,

inscrita no CNPJ sob o nº 50.407.196/0001-01, estabelecida à Rua
São Sebastião nº 160, Centro, Jaboticabal/SP, DECLARA que o fun-
cionário JOAQUIM CASTELHANO DA SILVA FILHO, portador
do RG nº 26.454.815-2, CPF nº 180.510.058-05, residente e domi-
ciliado à Avenida Major Novaes nº 1.829, Jaboticabal/SP, com AU-
XÍLIO RECLUSÃO desde 01/08/2.004, não comparece ao trabalho
(ausente), solicitamos para que compareça ao trabalho ou informe
porque não o faz, no primeiro dia útil a esta publicação, munido de
documentos, no intuito de justificar a ausência, sob as penas de ca-
racterização de ABANDONO DE EMPREGO, ensejando a justa
causa do seu contrato de trabalho, conforme o previsto na CLT, o
que dispõe o ARTIGO 482, LETRA “I”.

Jaboticabal, 05 de Março de 2.015
a.) Restaurante do Gaúcho de Jaboticabal Ltda.

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO

A empresa DANILO ATÍLIO BUENO BRAGUIM – ME, ins-
crita no CNPJ Nº 11.010.992/0001-54, I.E. Nº 391.140.522.110 e
I.M. 116.473, estabelecida na Rua Rui Barbosa, 1009, Centro, Ja-
boticabal/SP, comunica que se encontra extraviado 02 Talões de
Notas Fiscais de Prestação de Serviços Série A do Nº 151 ao Nº
250, AIDF Nº 279, autorizada em 10/12/2013.

Jaboticabal, 23 de Março de 2015

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO

A empresa JOÃO MANOEL VASQUES BLASQUES – ME,
inscrita no CNPJ Nº 43.069.194/0001-94, Inscrição Estadual Nº
391.004.043.113 e Insc. Municipal Nº 100.510, estabelecida na
Rua Prof. José Antônio Fernandes Sobrinho, 310, Aparecida, Ja-
boticabal/SP, comunica que se encontra extraviado 01 Talão de
Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série A do Nº 01 ao Nº 50,
AIDF Nº 298, autorizada em 05/07/2006.

Jaboticabal, 31 de Março de 2015.

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPA

O Sindicato dos Arrumadores e Trabalhadores na Movimenta-
ção de Mercadorias em Geral e no Comércio Armazenador de
Jaboticabal – SP, por seu presidente Ivaldo Gonçalves da Silva,
informa a todos os trabalhadores integrantes da categoria no Mu-
nicípio de Jaboticabal-SP, que em atendimento ao Edital de Con-
vocação de Eleição de 26/03/2015 ocorreu uma única chapa de-
nominada “Unidos Somos Fortes”, composta dos seguintes  asso-
ciados e respectivos cargos a que concorrem: Ivaldo Gonçalves
da Silva (presidente), Moises Fernandes da Silva (vice-presiden-
te); Antonio Carlos Giorge (secretário geral), Enílson Carlos de
Souza (tesoureiro), Everaldo Caldas de Carvalho (1º suplente),
Ailton Miguel Nogueira (2º suplente), José Fernandes Pessoa (3º
suplente), Amariudo Schimidt (1º conselheiro fiscal), Fábio Ro-
berto Demarqui (2º conselheiro fiscal), Dorival Pinto de Carvalho
( 3º conselheiro fiscal), José Nelsy de Oliveira Gomes (1º suplen-
te conselho fiscal), Elcião Rodrigues da Fonseca (2º suplente con-
selho fiscal), Vagner Gonçalves da Silva (3º suplente conselho
fiscal) e Ivaldo Gonçalves da Silva como Delegado junto à Fede-
ração. Os requerimentos e a documentação dos candidatos encon-
tram-se à disposição dos interessados pelo prazo legal na sede do
Sindicato na Rua Mário Guarita Cartaxo, nº 81, Jardim Paulista,
nesta cidade.

Jaboticabal, 08 de abril de 2015

Ivaldo Gonçalves da Silva
 Presidente

Sindicato dos Arrumadores e
Trabalhadores na Movimentação de

Mercadorias em Geral e no
Comércio Armazenador de Jaboticabal

Rua Mário Guarita Cartaxo, 81, Jardim Paulista - Jaboticabal - SP, CEP: 14875-32

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2015 A Con-
federação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agri-
cultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166/71, com reda-
ção dada pela Lei 9.701/98, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao
princípio da publicidade e ao espírito do que contém o artigo 605 da CLT, vem NOTIFICAR e CONVO-
CAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou em-
preendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Emprega-
dores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realiza-
rem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de
2015, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da
CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2015, em qualquer estabelecimento
integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindi-
cal Rural - CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2015), constituirá o produtor rural em mora e o
sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias
foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com
amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e o 7º Termo Aditivo do
Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia
de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via diretamente à Federa-
ção da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento,
podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet , no site da CNA:
www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação contra a cobrança da Contribuição Sindical Rural -
CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia,
para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito
Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via
internet no e-mail da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 07 de Abril de 2015
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente ALUGA-SE

Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.
Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo:

(16) 99708 - 7292

COMUNICADO DE QUEIMA CONTROLADA
BIOSEV BIOENERGIA S.A. - UNIDADE SANTA ELISA, inscrita no CNPJ sob o nº

49.213.747/0118-28, localizada na Rodovia Armando de Salles Oliveira, km 346,3, município
de Sertãozinho, Estado de São Paulo, em cumprimento ao estabelecido nos artigos 5º - Inciso II
da Lei nº 11.241 de 19.09.2002, 4º da Lei nº 10.547 de 02.05.2000, bem como ao artigo 8º,
Inciso II do Decreto nº 47.700 de 11.03.2003, vem comunicar a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, a Polícia Ambiental, ao
Sistema DER/DERSA ou seus concessionários, as empresas de telecomunicações, de distribui-
ção de energia elétrica, a Ferroban, aos lindeiros confrontantes, bem como tantos quantos este
comunicado vier a conhecer, que no período de 13 de Abril de 2015 até 30 de Dezembro de 2015,
incluindo os finais de semana, preferencialmente, no horário noturno, realizará a queima contro-
lada para despalhamento da cana-de-açúcar para colheita nos imóveis descritos:

PROPRIEDADE E MUNICÍPIOS:
SANTA ELISA                UF
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA                SP
SANTA CRUZ DA ESPERANCA                SP
ITÁPOLIS SP
MORRO AGUDO SP
ITUVERAVA SP
GUARÁ SP
NUPORANGA SP
ORLÂNDIA SP
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA SP
SALES OLIVEIRA SP
ALTINÓPOLIS SP
BATATAIS SP
PATROCÍNIO PAULISTA SP
JABORANDI SP
JARDINÓPOLIS SP
RESTINGA SP
BRODÓSQUI SP
MONTE AZUL PAULISTA SP
BEBEDOURO SP
VIRADOURO SP
COLINA SP
TERRA ROXA SP
CAJOBI SP
SEVERÍNIA SP
PARAÍSO SP
SERTÃOZINHO SP
TAQUARITINGA SP
TAQUARAL SP
PITANGUEIRAS SP
DUMONT SP
JABOTICABAL SP
SERRANA SP
TABATINGA SP
IBITINGA SP
PONTAL SP
SANTA ERNESTINA SP
BARRINHA SP
CRAVINHOS SP
RIBEIRÃO PRETO SP
PALMARES PAULISTA SP
TAIÚVA SP
PIRANGI SP
GUATAPARÁ SP
TAIAÇÚ SP
CATANDUVA SP
MONTE ALTO SP
GUARIBA SP
ARIRANHA SP
MOTUCA SP
CAJURÚ SP
MATÃO SP
Esclarece ainda que a realização da operação necessária para a colheita será confirmada, em

atendimento ao inciso III dos mesmos regramentos legais, com antecedência mínima de 96 horas,
onde estarão indicadas as datas, os horários e os locais previstos das queimas controladas, infor-
mações estas que estarão disponibilizadas no “Site” da empresa www.biosev.com/sustentabili-
dade/comunicado de queima controlada e as mesmas serão também encaminhada para o“Web
Site” oficial da CETESB www.cetesb.sp.gov.br/

Você decide:

Banho de passarinho
ou português?

Por: Noel, o Mensageiro da PAZ

A UCBVET Saúde Animal, in-
dústria centenária com sede em Ja-
boticabal (SP), promoveu, nos
dias 7, 8 e 9 de abril, uma Reu-
nião Nacional de Mercado com
sua equipe Comercial. O encon-
tro teve como metas o alinhamen-
to do time de vendas e o lança-
mento da campanha “Jogada dos
Sonhos”. “A empresa tem, em sua
essência, a busca por inovação e
desenvolvimento contínuos. Por
isso é importante que os colabo-
radores estejam atualizados sobre
o setor, capacitados para o aten-
dimento em campo e motivados
para sonharem e atingirem os me-
lhores resultados sempre”, ressal-
ta o gerente nacional de Vendas,
Nilton Martini. O evento reuniu,
aproximadamente, 80 profissio-
nais no Taiwan Hotel em Ribei-
rão Preto.

Além de uma ampla programa-
ção de capacitações e apresenta-
ções das estratégias corporativas,
o evento contou, ainda, com um
treinamento sobre “Controle da

UCBVET reúne equipe Comercial em Ribeirão Preto

Mastite Bovina”, ministrado pelo
doutor e médico veterinário Már-
cio Ribeiro, da Unesp (Universi-
dade do Estado de São Paulo),
câmpus de Botucatu. A reunião
teve também a presença do jorna-
lista Carlos Alberto Silva, presi-
dente do Grupo Publique, que
abordou a necessidade de o pro-
fissional não desistir de “sonhar”,
focando sempre em suas metas,
planejamentos, organização e cri-
atividade.



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com
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Autor: Nilson Alves Rigo
Eu sou teu marido.
Você é minha mulher!
De agora em diante,
Tô pro que der e vier.
Não tem dia, nem

hora!
É quando você qui-

ser!!! 
Ooo, vichiii, vichiii,

vichee!!!

ANDRÉ LUÍS, que no dia 16, haja alegrias infindas pela data
natalícia. Parabéns e Felicidades!

MADE IN
RIBEIRÃO

PRETO
Nosso nome da

semana é Christian
Pimentel. O modelo
tem 20 anos, 92 kg
distribuídos em 1,87
de altura. Além de
uma beleza estonte-
ante, ele faz a linha
boa gente, mas o que
chama atenção é o
charme e a simpatia
que o rapaz espalha
por onde passa. Foi
assim que ele encan-
tou os jurados e des-
bancou 250 concor-
rentes num concur-
so de beleza. Hoje,
com muito mais po-
tencial, ele é aponta-
do como uma das
apostas masculinas
Casting Diamond's
Agency Manage-
ment.

Vai com tudo,
Christian!

Foto: Osny Lo-
pes

Make up/produ-
ção: Cicinho

Agradecimen-
tos: Bauhaus Brasil

ROY CUNHA... Parabéns pelo dia 12 que é tão especial. Muita
alegria, paz e sucesso. Que todos os seus desejos se realizem. Feliz
Aniversário!

ANDERSON RENZI...  A vida é feita de momentos felizes e ines-
quecíveis, com desafios novos e realizadores de sonhos. Feliz Ani-
versário dia 14!

VINÍCIUS  SENA... Te desejamos muitas felicidades, paz, alegria
e muito sucesso no dia 15. Parabéns.

JÚLIA BADOTTI SCANDELAI... Parabéns pelo seu aniversá-
rio! Desejamos que você continue com este carisma maravilhoso,
regado a muitas realizações na vida particular e profissional, sem-
pre com muito sucesso! Felicidades pelo NIVER no dia 15!

MARCOS  ADRIANO  CAPPATTO... Felicidades pelo dia 17!
Essa mensagem está repleta de carinho, porque é para alguém muito
especial... Você! Feliz  Aniversário!

a). Pai, mãe, irmãos e esposa

Bárbara Paula Ferraz Boni, você pensou que eu iria esquecer uma data tão
importante como essa 10/04/2015, não é verdade? Mas você está redondamente
enganada, pois jamais esqueceria um momento, um acontecimento que ficaria guar-
dado prá sempre em minha vida. Meu amor, feliz BODAS DE AÇO: 11 Anos de
Casamento. Com certeza, Deus nosso pai, iluminou a nossa união com a sua bên-
ção e nossas duas filhas: Ana Laura Ferraz Boni e Helena Ferraz Boni.

Você prá mim é a prova concreta de que amar vale a pena e você merece hoje e
sempre os meus mais sinceros sentimentos de carinho e amor.

a). Luís Carlos Boni



ASSOCIAÇÃO JABOTICABALENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – AJEC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretora Presidenta da Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura –
AJEC, Srª. Gislene Maria de Castro Martins Duarte, com a anuência da Diretora
Vice-Presidenta da entidade, Srª. Elaine Maria Martins Versiani, CONVOCA seus
associados a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-
se no dia 29 de Abril de 2.015, no endereço localizado à Rua Marechal Deodoro nº
649, em Jaboticabal, Estado de São Paulo, sendo a primeira convocação para as
8:30h (Oito horas e trinta minutos) e eventual segunda convocação para as 9:30h
(Nove horas e trinta minutos), tendo como ORDEM DO DIA os seguintes assun-
tos: a) análise e votação da prestação de contas da Diretoria Executiva relativa-
mente aos exercícios sociais de 2.013 e 2014; b)  análise e votação da proposta de
orçamento geral da entidade elaborada pela Diretoria Executiva para os exercícios
sociais de 2015 e 2016; c) análise e votação do plano estratégico, plano de ação e
metas para os exercícios sociais de 2015 e 2016 elaborado pela Diretoria Executi-
va; d) eleição dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e
do Conselho Fiscal para o biênio 2015/2016. A Assembléia Geral Ordinária não
será instalada, em primeira convocação, sem a presença de 2/3 (dois terços) dos
associados com direito a voto, sendo que em eventual segunda convocação a As-
sembléia será instalada com a presença de qualquer número de associados. Para a
aprovação dos temas constantes da pauta da Assembléia Geral Ordinária é exigido
o voto favorável da maioria dos associados presentes.

Obs. O presente edital e sua publicação são realizados apenas para efeito
de cumprimento de formalidades previstas no estatuto da entidade, em razão
dos associados já terem sido cientificados da data e horário dessa Assembléia
Geral Ordinária.

GISLENE MARIA DE CASTRO MARTINS DUARTE
Diretora Presidenta da A. J. E. C.

Ciente e de acordo:

ELAINE MARIA MARTINS VERSIANI
Diretora Vice-Presidenta da A. J. E. C.

Razão Social: Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura
CNPJ: 45.337.425/0001-29

Inscrição estadual: Isento - Inscrição Municipal: 104.391

Endereço: Rua Floriano Peixoto, n º 839/873 - Centro
Jaboticabal/ SP - CEP - 14.870-370 - Fone: (16) 3209-1800

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA
NOVA ERA

Continuando nossas assertivas sobre a
Pluralidade dos Mundos – Tudo no Univer-
so é Vida, cujo trecho extraímos do Livro
Clipping - PROVA FINAL: A VIDA É
ETERNA, editado por José Augusto de Pau-
la, vamos abordar informações sobre o povo
exilado proveniente do Planeta Capela.

Dentre os vários contingentes de exila-
dos trazidos para o planeta Terra, o caso mais
vivo em nossa memória espiritual, talvez por
ter sido o mais recente, é o dos exilados pro-
venientes do sistema de Capela.

Conforme nos relata RAMATÍS no li-
vro “Mensagens do Astral”, “...temos a
disposição em nosso mundo, literatura
mediúnica que cita MUITOS CASOS DE
ESPÍRITOS EXPULSOS DE OUTROS
ORBES PARA A TERRA, EM FASES DE
SELEÇÃO ENTRE O “TRIGO E O JOIO”
ou entre os “LOBOS E AS OVELHAS”,
FASES ESSAS PELAS QUAIS TEREIS
EM BREVE DE PASSAR, PARA HIGIE-
NIZAÇÃO DO VOSSO AMBIENTE
DEGRADADO. Entre os muitos casos de
exílio que vosso mundo tem acolhido,
ocorreram diversos casos isoladamente
(em pequenos contingentes), e bem como
emigrações em massa, como a provenien-
te do sistema de CAPELA, as quais cons-
tituíram no vosso mundo as civilizações
dos chineses, hindus, hebraicos e egípci-
os, e ainda o tronco formativo dos árias.
Esse o motivo por que, ao mesmo tempo
que floresciam civilizações faustosas e se
revelavam elevados conhecimentos de ci-
ência e arte, desenvolvidos pelos exilados,
os espíritos originais da Terra moureja-
vam sob o primitivismo de tribos acanha-
das. Ombreando com o barro amassado,
das cabanas rudimentares do homem ter-
rícola, foram-se erguendo palácios, tem-
plos e túmulos faustosos, comprovando
um conhecimento e poder evocado pelos
exilados de outros planetas.”

- Aqui abro um parênteses para en-
caixar uma conotação interessante, que
é sobre os quase 20 bilhões de espíritos
que nessa época aguardavam no plano
espiritual a reencarnação para o desen-
volvimento de suas experiências em cor-
po físico, daí surgindo portanto, no per-
passar desse período a famosa frase do
“crescei e multiplicai”, cujos responsá-
veis para a vinda desses espíritos foram

OS EXILADOS PROVENIENTES DE CAPELA
também o povo exilado de Capela, que
em sua procriação possibilitaram e con-
tribuíram para a reencarnação em mas-
sa, e que como sabemos, nesta época es-
tamos na casa do 7 bilhões de seres en-
carnados.

“No vosso mundo, esses enxotados de
um paraíso planetário constituíram o tron-
co dos árias, descendendo dele os celtas,
latinos, gregos e alguns ramos eslavos e
germânicos; outros formaram a civiliza-
ção épica dos hindus, predominando o
gênero de castas que identificava a sober-
bia e o orgulho de um tipo psicológico
exilado. As mentalidades mais avançadas
constituíram a civilização egípcia, retra-
tando na pedra viva a sua “Bíblia” suntu-
osa, enquanto a safra dos remanescentes,
inquietos, indolentes e egocêntricos, no
orbe original, fixou-se na Terra na figura
do povo de Israel. Certa parte desses exi-
lados propendeu para os primórdios da
civilização chinesa, onde retrataram os
exóticos costumes das corporações frias,
impiedosas e impassíveis do astral inferi-
or, muito conhecidas como os “dragões”
e as “serpentes vermelhas”.

Segundo Edgar Armond em “Os Exi-
lados da Capela”, “esta humanidade atual
foi constituída, em seus primórdios, por
duas categorias de homens, a saber: uma
retardada, que veio evoluindo lentamente
através das formas rudimentares da vida
terrena, pela seleção natural das espécies,
ascendendo trabalhosamente da inconsci-
ência para o Instinto e deste para a Razão;
homens vamos dizer, autóctones, compo-
nentes das raças primitivas das quais os
“primatas” foram o tipo anterior melhor
definido; e outra categoria, composta de
seres exilados da CAPELA, O BELO
ORBE DA CONSTELAÇÃO DO CO-
CHEIRO a que já nos referimos, outro dos
inumeráveis sistemas planetários que for-
mam a portentosa, inconcebível e infinita
criação universal.”

“Esses milhões de ádvenas para aqui

transferidos, eram detentores de conheci-
mentos mais amplos, e de entendimento
mais dilatado, em relação aos habitantes
da Terra e foram o elemento novo que ar-
rastou a humanidade animalizada daque-
les tempos para novos campos de ativida-
de construtiva, para o aconchego da vida
social e, sobretudo, deu-lhe as primeiras
noções de espiritualidade e do conheci-
mento de uma divindade criadora.”

“Essa permuta de populações entre
orbes afins de um mesmo sistema sideral,
e mesmo de sistemas diferentes, ocorre
periodicamente, sucedendo sempre a ex-
purgos de caráter seletivo; como também
é fenômeno que se enquadra nas leis ge-
rais da justiça e da sabedoria divinas, por-
que vem permitir reajustamentos oportu-
nos, retomadas de equilíbrio, harmonia e
continuidade de avanços evolutivos para
as comunidades de espíritos habitantes dos
diferentes mundos.”

“Por outro lado é a misericórdia divi-
na que se manifesta, possibilitando a re-
ciprocidade do auxílio, a permuta de aju-
da e de conforto, o exercício enfim, da fra-
ternidade para todos os seres da criação.
Os escolhidos, neste caso, foram os habi-
tantes de Capela que deviam ser dali ex-
purgados por terem se tornado incompa-
tíveis com os altos padrões de vida moral
já atingidos pela evoluída humanidade
daquele orbe.”

“Mestres, condutores e líderes que en-
tão se tornaram das tribos primitivas, fo-
ram eles, os exilados, que definiram os
novos rumos que a civilização tomou, con-
quanto sem completo êxito.”

Nas próximas matérias, prosseguire-
mos com informações sobre o SISTEMA
DE CAPELA.

LUZ & PAZ
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
Afirmação dos Anjos: “Eu desperto e

fortaleço a minha conexão e a minha vi-
vacidade com a Mãe Natureza, com o
Criador e Tudo O Que É.”

Por: Armstrong Liberato
Garcia de Moura

Desafios, corridas, persistências.
Tenta e falha, tenta e falha, mas, só fa-

lha de verdade se desiste.
“Sem sangue não tem chouriço, sem

luta não vitória, é preciso muita garra prá
subir os degraus das glória”, já dizia Tião
Carreiro.

O que vale mais?
Um teimoso, persistente, que sempre

cai, ou um covarde que não cai porque
não se expõe?

Ficar doente por sair na chuva, ou não

CORAÇÃO VALENTE
ficar doente e nunca saber o que é a chuva
gelada caindo no corpo.

Se você está vivo, lendo esta mensa-
gem, faça alguma coisa diferente no dia
de hoje. Sei lá, qualquer coisa, logicamen-
te que não faça mal a ninguém.

Faça outro caminho, assista outro pro-
grama de TV, brinque com o cachorro que
geralmente incomoda você. Tente ouvir
outo estilo musical, tem que ser diferente.
Eu recomendo Vivaldi ou Martinho da
Vila...

A realidade, dia a dia, se não mudada,
vira um veneno lento, que mata devagar e
sem parar.

Não importa se você se acha feio, bo-
nito, gordo ou se usa uma cadeira de ro-
das, ou se alguma ou algum idiota diz que
você não pode ou não consegue fazer tal
coisa.

O que importa é o que você quer, e ao
que você está disposto a se expor.

Quando todo mundo pensa a mesma
coisa, é sinal que ninguém está pensando.

Variar é necessário. Pensar outras
realidades não é fugir, mas sim, abrir no-
vos caminhos.

Saia daí!
Andando ou no pensamento. Tanto faz.
Você vai  descobrir que é capaz de re-

alizar coisas grandiosas.
Lembra daquela passagem na Bíblia

que fala: “A pedra que os construtores re-
jeitaram, se tornou a pedra angular”.

Você também pode fazer algo diferen-
te, pensar diferente. Ser diferente. Fazer
diferença.

PASSA-SE ROUPA PARA PARTICULAR
TRATAR COM LEONICE

TELEFONES:
(16) 9.9253-7027 OU (16) 9.9239-3714

SHELDON QUÍMICA LTDA - EPP , torna público que recebeu
da CETESB a Licença de Instalação N° 52000375 para  a fabrica-
ção de Fertilizantes químicos de uso agrícola e doméstico; à AVE-
NIDA DR. JOSÉ ANTONIO MIZIARA, 1391, 1421, DIST. IN-
DUSTRIAL, JABOTICABAL/SP.

A Prefeitura de Jaboticabal, por
meio da Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer (Secel)
está garantindo aos estudantes uni-
versitários nova chance para isen-
ção do transporte universitário.

Poderão participar apenas os
estudantes que já entraram com
processo requisitando isenção to-
tal do pagamento do transporte
universitário para o ano de 2015 e
tiveram seus pedidos indeferidos.

Para isso, a Secretaria disponi-
bilizará o prazo de quatro dias
úteis, de 13 a 16 de abril, das 7h30
às 10h e das 14h às 17h, para aces-

Estudantes podem entrar com recurso
para o transporte universitário

Poderão participar do processo de isenção somente alunos
que já entraram com pedido pelo Sistema Prático.

so e conhecimento do motivo do
indeferimento, interposição de re-
cursos e entrega de documentos
faltantes.

“Somente alunos que já entra-
ram com o pedido pelo Sistema
Prático poderão participar desta
etapa do processo de isenção. Os
interessados devem procurar a
Secretaria de Educação na próxi-
ma semana”, informa o secretário
de Educação César Ésper.

           A Secel está localizada
na Av. Carlos Berchieri, 101 –
Bosque. Mais informações pelo
telefone (16) 32092469. 
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Classificação: Campeão Gar-
cia e Nenê; Vice-campeão China
e Odair; 3º lugar Júnior e Rony.
No término do torneio houve con-
fraternização entre todos os par-
ticipantes, com entrega de troféus

CLUBE AABB PROMOVEU O 3º TORNEIO DE SINUCA
POR DUPLA DENOMINADO JAYME POLACHINI

e um suculento churrasco, rega-
do a bebidas diversas do FINI-
NHO.

Agora, um novo acontecimen-
to está para ser realizado, com a
mesma evidência de realizações

anteriores. Trata-se do TOR-
NEIO INDIVIDUAL DE SINU-
CA. FININHO convida a todos
para fazerem suas inscrições no
clube da AABB. Reportagem de
TETTI.

No início deste ano de 2015, formou-se na Faculdade de Direito de Franca, Bruna Affonso
Ortiz. Na foto, destaca-se com seus familiares reunidos. A formanda, de vermelho, no centro,
foi aprovada na OAB. Desejamos à ela e seus familiares, Parabéns e Felicidades.
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